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مقدمه
فناوری اطالعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و 
مجموعه ای از الگوها باشد یک نظام فکری و فرهنگی است و 

می توان آن را فرهنگ تولید اطالعات نامید. فناوری اطالعات 
از اتصال و ترکیب مجموعه ای از فکرهای مفید تولید شده 
شکل می گیرد. در فناوری اطالعات، فکر انسانهای خردمند 

چكيده
مقدمه: در عصر حاضر، اطالعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها محسوب می شود و نقش 
مهمی در زمینه فعالیت های انسانی، نوآوری و توسعه ایفا می كند. پژوهش حاضر با هدف تبیین وضعیت نوآوری سازمانی 

و توسعه حرفه ای بهورزان ارومیه بر اساس پذیرش فناوری اطالعات انجام شده است.
روش ها: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، كلیه بهورزان مراكز بهداشتی شهرستان 
ارومیه در سال 1396 می باشد. نمونه آماری 288 نفر می باشد كه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار 
پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد، پذیرش فناوری اطالعات )α= 0/83(، پرسشنامه نوآوری سازمانی )α=0/79( و 
پرسشنامه توسعه حرفه ای )α= 0/84( است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس و مدل رگرسیون 

استفاده شده است.
نتایج: نتایج تحلیل های آماری نشان داد كه رابطه بین پذیرش فناوری اطالعات با نوآوری سازمانی با میزان 0/459 در 
سطح 0/001 و با توسعه حرفه ای كاركنان 0/621 در سطح 0/00 مثبت و معنی دار است. همچنین روابط بین مولفه های 

هركدام نیز در سطح 95 درصد مورد تایید و مثبت گزارش شد.
نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر، در یک فرآیند تعاملی، فناوری اطالعات و انسان برروی همدیگر اثر 
گذاشته و اگر خوب عمل شود تغییر و نوآوری به وجود می آید. چنانچه در سازمان مدیران به فناوری اطالعات توجه 
داشته باشند و بهورزان خود را از جهات مختلف توسعه نمایند می توانند نوآوری های جدیدی در سازمان ایجاد نمایند. از 
آنجا كه نیروی انسانی ارزشمندترین و مهمترین عامل تولید و اثرگذارترین آن در نیل به توسعه پایدار محسوب شده است، 
الزم است برای استفاده بهینه از آن امکانات ارتقاء و توسعه این منبع توانمند را فراهم ساخت. لذا توسعه در بخش فناروی 
اطالعات برابر با توسعه حرفه ای و نوآوری در سازمان می باشد و سازمان از حالت ایستا به حالت پویا تغییر رویه می دهد.

کلمات کلیدی: فناوری اطالعات، نوآوری سازمانی، توسعه حرفه ای، بهورزان.
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است که تولید اطالعات می کند. فناوری اطالعات (IT) یعنی 
روش های تولید و جمع آوری اطالعات و استفاده از آن در 
جامعه و سازمان فناوری اطالعات با کوچک کردن، ارزان کردن 
و کاربری ساده برنامه های کامپیوتری باعث شده دسترسی به 
اطالعات از هرجا و توسط هر شخص به راحتی صورت گیرد 
)1(. فناوری اطالعات مفهومی است که تا به امروز تعریف 
جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است. برخی در تعاریف خود 
بر محور فناوری اطالعات تأکید دارند و آن را مجموعه ای از 
سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده و دیگر تجهیزات ارتباطی 
می دانند و گروهی نیز با توجه با نوآوری های حاصل از آن 
اطالعات  مدیریت  و  کاربران  دستگاه ها،  از  مجموعه ای  بر 
سازمان تأکید دارند که می تواند شیوه کسب و کار را دچار 
تحول کند و به عنوان یک برتری رقابتی در محیط های کسب 
و کار امروز مطرح شود. در کشور ما نیز اگر چه گام هایی در 
به کارگیری آن در زمینه های مختلف برداشته شده است ولی 

هنوز ناشناخته مانده است )2(.
در  توسعه  خمیرمایه  اطالعات،  فناوری  فعلی  دنیای  در 
سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه و ماهیت 
آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و کارکنان تعیین می کند. در 
توسعه حرفه ای، همواره بایستی ظرفیت های جدید انسانی را 
شناخت تا توسعه قابلیت ها و کیفیت های انسانی به صورت 
یک فرایند دائمی انجام شود. تحقق این امر در گرو بهره گیری 
از فناوری اطالعات است، چون در فرایند فناوری اطالعات 
دائمًا اطالعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می شود، 
بنابراین، فناوری اطالعات زمانی حالل مشکالت خواهد بود که 
در خدمت توسعه و پرورش انسان ها قرار گرفته و قابلیت های 
انسانی با هم تلفیق و به توسعه و بهره وری منجر گردد )3(. 
تعریف فناوری اطالعات به دلیل ماهیت تغییرپذیری آن بایستی 
همراه با یک نگرش دینامیک باشد تا استاتیک. فناوری اطالعات 
بیشتر یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه انسان ها 
همراه با نوآوری است. فناوری اطالعات به عنوان مجموعه 

افکار تولید شده است که به وسیله مکانیسم های سخت افزاری 
در اختیار افراد و سازمان ها قرار می گیرد و نقش عمده ای 
را در توسعه کارکنان ایفا می کند )4(. امروزه، دادن دانش 
الزم و تغییر و جهت دهی به آن در کارکنان از طریق فناوری 
اطالعات به سهولت انجام می گیرد و کارکنان یک سازمان و 
یا جامعه را در ابعاد مختلف توسعه می دهد. فناوری اطالعات 
در توسعه مهارت حرفه ای، افزایش دانش و آگاهی، استقالل 
و آزادی کارکنان، بهبود عملکرد کارکنان، کمک به نهادینه 
شدن تغییر و نوآوری، تقویت مهارت ادراکی، تقویت مهارت 
تصمیم گیری، به وجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان 
و کمک به شکل گیری تفکر استاندارد، نقش مؤثری دارد و 
می تواند موجب ایجاد توسعه حرفه ای گردد )5(. به کارگیری 
تکنولوژی اطالعات به افزایش دانش و آگاهی های کارکنان 
و نیز غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد. دانش کارکنان 
موجب تسلط حرفه ای آن ها بر سازمان می شود. تکنولوژی و 
به طور خاص سیستمهای اطالعاتی به تسهیل کنترل و نظارت 
بر سازمان می انجامد و از این طریق حیطه نظارت مدیران، 
به حساب  برخالف ساختارهای سنتی که یک محدودیت 

می آمد، می تواند گسترش یابد )4(.
تأثیر بسزای تکنولوژی اطالعات بر کارایی فرایندهای کسب 
و کار سازمان و سود سرشار حاصل از به کارگیری این فناوری 
موجب شده است تا اینگونه تکنولوژی ها از جایگاه ممتازی در 
سبد تکنولوژی های سازمان های امروز برخوردار گردد. اهمیت 
تکنولوژی اطالعات به گونه ای است که از یک سو ضرر و 
زیان ناشی از شکست پروژه های دستیابی به آن برای سازمان ها 
هنگفت خواهد بود و از سوی دیگر، به دلیل ویژگی های خاص 
آن مانند دانش بنیان بودن و دگرگونی و تغییرات سریع این 
صنعت، دستیابی به آن از پیچیدگی ها و دشواری های زیادی 
برخوردار است )6(. درصورتی که بتوانیم عوامل مهم و مؤثری 
بر توسعه  اثر آن ها را  فناوری بشناسیم و  برای پذیرش  را 
حرفه ای کارکنان مورد بررسی قرار دهیم، سازمانی خواهیم 
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داشت که تمامی کارکنان آن فناوری را به درستی فرا می گیرند 
و در آخر بر توانایی و کارایی آن ها تأثیر خواهد گذاشت و 

سازمانی کارآمدتر خواهیم داشت )7(.
بین  که  کرد  بیان  خود  تحقیق  در   1386 سال  در  صمدی 
سرمایه گذاری در فناوری اطالعات و بازده مؤسسات و بهره 
وری نیروی انسانی ارتباط دو سویه مثبتی وجود دارد. همچنین 
تکنولوژی اطالعات توانایی سازمان ها را افزایش می دهد و 
این در نتیجه افزایش تنوع محصوالت و بهبود کیفیت و جلب 
رضایت مشتری است و نیز سبب تسهیل روند اداری و افزایش 
بازده نیروی انسانی و مدیریت می شود. یکی از نتایج عمده 
تکنولوژی اطالعات )فناوری اطالعات( تمرکز زدایی در عین 
تمرکزگرایی است. بدین معنی که می توان کارها را از راه دور 
انجام داد بدون آنکه الزم باشد تا در محل، حضور فیزیکی 
و مستمر داشته باشیم که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل 
تأکید دارد )3 و  ابر شاهراه  به عنوان یک  زمانی و مکانی 
امکان سودمندی  اطالعات  تکنولوژی  امروز  8(. در جهان 
کارگیری  به  است.  را ممکن ساخته  اطالعات  کارآمدی  و 
تکنولوژی اطالعات، تحول گسترده ای را در امور اداری و 
سیستم های اطالعاتی باعث شده است، طوری که امکان انتقال 
الکترونیکی داده ها، مدارك، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق 
کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است )3(.
رضایی نژاد در سال 1381 در تحقیق خود اظهار داشت که 
در حقیقت قدرت واقعی فناوری اطالعات در آن نیست که 
باعث شود فرایندهای قدیمی بهتر عمل کنند، بلکه در آن 
است که سازمان ها را قادر سازد تا قوانین کهنه را شکسته 
و راه های تازه ای را برای کار کردن به وجود آورند؛ یعنی 
مهندسی مجدد کنند )3(. ساختار بهداشت و درمان در ایران 
بهبود  منظور  به  اطالعات  تکنولوژی  از  استفاده  ضرورت 
کیفیت و اثربخشی ارائه مراقبت سالمت را ایجاب می کند. 
از زمانیکه اهمیت مدیریت نوآوری و خالقیت روشن شده، 
همواره ایجاد زیرساخت مناسب فناوری اطالعاتی که بتواند 

خالقیت و نوآوری را پوشش دهد، از چالش های فراروی 
فناوری  زیرساخت  صورتیکه  در  است.  بوده   IT محققان 
می تواند  باشد،  غیرمنعطف  و  نامناسب  سازمان  اطالعات 
مانعی بر سر راه مدیریت خالقیت و نوآوری باشد. مزیت 
اصلی فناوری اطالعات در مدیریت نوآوری، به قدرت در 
هم ریختن آن بستگی دارد. فناوری اطالعات قدرت شکستن 
قوانین را دارد، و می تواند باعث شود افراد به تفکر قیاسی 
بپردازند و برای سازمان مزیت رقابتی بدست آورند. بنابراین 
فناوری  پذیرش  بین  رابطه  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
اطالعات با نوآوری سازمانی و توسعه حرفه ای کارکنان با 

آزمون فرضیه های زیر انجام شد.
بین پذیرش فناوری اطالعات با نوآوری سازمانی و توسعه   -1

حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد.
بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی درك   -2
شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده 

با نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.
بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی درك   -3
شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده 

با توسعه حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد.
بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی درك   -4
شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده 

با نوآوری در بعد نوآوری محصول رابطه وجود دارد.
بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی درك شده،   -5
سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده با 

نوآوری در بعد نوآوری در فرآیند رابطه وجود دارد.
بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی درك شده،   -6
سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده با 
نوآوری در بعد نوآوری کلی سازمانی رابطه وجود دارد.

بین نوآوری در ابعاد نوآوری در محصول، نوآوری در   -7
فرایند و نوآوری کلی سازمانی با توسعه حرفه ای کارکنان 

رابطه وجود دارد.
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روش کار
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین پذیرش فناوری اطالعات 
با نوآوری سازمانی و توسعه حرفه ای کارکنان، به روش توصیفی 
از نوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه 
بهورزان شاغل در مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه )1200 
نفر( می باشد. نمونه آماری 288 نفر براساس جدول مورگان 
می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 
ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد، پذیرش فناوری 
اطالعات محمدی و امیری )9(، پرسشنامه نوآوری سازمانی 
هانگ و همکاران )10( و پرسشنامه توسعه حرفه ای میرکمالی 
و همکاران )11( به شرح زیر است: پرسشنامه پذیرش فناوری 
اطالعات محمدی و امیری، بصورت بسته طراحی شده و مبنای 
پاسخ دهی طیف لیکرت 5 گزینه ای در نظر گرفته شده است. 
پایایی پرسشنامه را 0/89 بدست آوردند )9(. و در این تحقیق 
نیز 0/83 بدست آمد. به منظور بررسی روایی محتوای پرسشنامه 
از نظرات چند تن از اساتید دانشگاه و متخصص در حوزه 
فناوری اطالعات در مورد مناسب بودن شاخص ها استفاده 
شده است. پرسشنامه نوآوری سازمانی هانگ و همکاران: این 
پرسشنامه در مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شده و شامل 
16 سوال است که بوسیله آن سه بعد نوآوری در محصول، 

نوآوری در فرایند و نوآوری کلی سازمانی را در جامعه آماری 
بررسی می کند )10(. پایایی پرسشنامه فوق در تحقیق حمیدی 
زاده و همکاران )12( برابر با 0/86 گزارش شده است. پایایی 
این پرسشنامه در این پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

0/79 گزارش شد.
پرسشنامه توسعه حرفه ای میرکمالی و همکاران که در طیف 
5 درجه ای لیکرت می باشد. پایایی پرسشنامه را 0/96 بدست 
آوردند )11( و در این تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
0/84 بدست آمد. و پایایی ابزار مناسب است. در این پژوهش 
برای آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک 
نرم افزار SPSS استفاده شد. در تحلیل استنباطی و آزمون 
فرضیه ها برای بیان رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی 
پیرسون و رگرسیون خطی ساده و تحلیل واریانس استفاده شد. 
برای مشخص کردن نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف 
اسمیرنف (K-S) استفاده شد. برای جمع آوری داده ها تعداد 

300 پرسشنامه پخش و تعداد 288 داده جمع آوری گردید.

یافته ها
که 61  داد  نشان  آزمودنی ها  ویژگی های جمعیت شناختی 
درصد جامعه آماری پژوهش را زنان و 39 درصد آن را مردان 

  سطح معناداري  tمقدار آماره آزمون   انحراف معيار  واريانس  حداقل  حداكثر  ميانگين  هامولفه
  02/0  48/2  75/0  74/0  95/1  00/5  25/3  پذيرش فناوري اطالعات

  00/0  39/4  71/0  63/0  65/1  23/4  11/3  سودمندي درك شده
  01/0  52/4  39/0  49/0  42/1  00/5  06/3  سهولت درك شده

  00/0  02/7  27/0  75/0  96/1  00/5  18/3  نگرش استفاده
  00/0  21/9  88/0  81/0  25/2  00/5  01/3  تمايل به استفاده

  01/0  11/2  42/0  61/0  78/1  48/4  45/3  نوآوري
  02/0  35/2  76/0  54/0  09/1  00/5  94/3  نوآوري در محصول
  00/0  68/6  92/0  92/0  36/1  00/5  13/3  نوآوري در فرايند

  36/0  92/0  37/0  74/0  49/1  00/5  28/3  نوآوري كلي سازماني
  00/0  28/13  58/0  39/0  05/1  00/5  04/3  ايتوسعه حرفه

 

جدول 1- توصیف داده های مرتبط با هریک از متغیرها
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تشکیل می دهند. که این نسبت در جمعیت نمونه 54 درصد 
به 46 درصد است. این نتیجه حاکی از آن است که تعادل تا 

حدودی در نمونه اماری بین زن و مرد برقرار است.
اطالعات جدول 1 نشان می دهد که میانگین تمامی مولفه ها 
برابر طیف پنج ارزشی لیکرت، بیشتر از حد متوسط )یعنی 
3( است؛ الزم به ذکر است که متغیرهای به ترتیب از 1 به 5 
کمترین و بیشترین ارزش را دارند. بنابراین، مولفه نوآوری در 
محصول با میانگین 3/94 نسبت به حد متوسط در جمعیت 
نمونه بیشترین امتیاز را دارد و سهولت درك شده با میانگین 
3/06 در پایین ترین حد است. اما سوال این است که آیا این 
اختالف معنادار است و میانگین ها از جنبه آماری هم بیشتر 
از حد متوسط بوده اند؟ برای این آزمون فرض برابر بودن 
میانگین ها با عدد 3 از آزمون تی در سطح 95 درصد استفاده 
شد که نتایج در جدول 1 آمده است. شتون مربوط به سطح 
معناداری آزمون ها نشان می دهد که میانگین پاسخ های بدست 
استفاده  آمده درباره سودمندی درك شده )3/11(، نگرش 
)3/18(، تمایل به استفاده )3/01(، نوآوری در فرآیند )3/13( 
و توسعه حرفه ای )3/04(، بیش از حد متوسط بوده است و نظر 
آزمودنی ها این بود که مجموعه، در این مولفه ها امتیاز باالتری 
دارد. در سایر مولفه ها تفاوت معنادار با حد متوسط مشاهده نشد. 
پس می توان گفت مجموعه در این موارد امتیازات متوسطی 
کسب کرده است. باید توجه داشت که برای استفاده از آزمون 
تی، فرض نرمال بودن الزم است. در این پژوهش برای نرمال 
بودن داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنف استفاده شده 
است. باید دقت داشت که فرض صفر در این آزمون نرمال 
نبودن داده هاست. بنابراین هرچه سطح معناداری بیشتر باشد 
فرض نرمال نبودن با احتمال و با قطعیت بیشتری رد می شود.

فرضیه اول: بین پذیرش فناوری اطالعات با نوآوری سازمانی 
و توسعه حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد.

اطالعات جدول 2 نشان می دهد که بین دو متغیر پذیرش 

فناوری اطالعات با نوآوری سازمانی ارتباط مثبت و معنادار 
وجود دارد. به این معنا که پذیرش فناوری اطالعات باال با 
نوآوری باال و پذیرش فناوری اطالعات پایین با نوآوری پایین 
هم جهت است. همچنین با توجه به سطح معناداری بدست 
آمده با اطمینان 99 درصد می توان گفت بین دو متغیر پذیرش 
فناوری اطالعات با نوآوری سازمانی ارتباط مثبت و معنادار 
وجود دارد. همچنین اطالعات جدول 2 نشان می دهد که بین 
دو متغیر پذیرش فناوری اطالعات با توسعه حرفه ای ارتباط 
مثبت و معنادار وجود دارد. به این معنا که پذیرش فناوری 
اطالعات باال با توسعه حرفه ای باال و پذیرش فناوری اطالعات 
پایین با توسعه حرفه ای پایین هم جهت است. همچنین با توجه 
به سطح معناداری بدست آمده با اطمینان 99 درصد می توان 
گفت بین دو متغیر پذیرش فناوری اطالعات با توسعه حرفه ای 

کارکنان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی 
درك شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به 

استفاده با نوآوری رابطه وجود دارد.
اطالعات جدول 3 نشان می دهد که بین تمامی مولفه ها ارتباط 
متقابل و همبستگی نسبتا باالیی وجود دارد. با توجه به سطح 
معناداری آورده شده برای هر ضریب همبستگی رابطه مستقیم 
و معناداری وجود دارد. بنابراین با اطمینان 0/99 می توان گفت 

بین تمامی مولفه های دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیه سوم: بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی 

 3 2 1 متغيرهارديف

   1پذيرش فناوري اطالعات 1

  459/01** نوآوري سازماني 2

 489/01**621/0** ايتوسعه حرفه 3

    **p<0.01

 

جدول 2- نتایج آزمون همبستگی برای بررسی متغیرها
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درك شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به 
استفاده با توسعه حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد.

فناوری  پذیرش  بین  رابطه   4 جدول  در  مندرج  اطالعات 
اطالعات و ابعادش را با توسعه حرفه ای و سطح معناداری را 
نشان می دهد. بر اساس یافته های پژوهش ضریب همبستگی 
بین مولفه های پذیرش فناوری اطالعات و توسعه حرفه ای 
کارکنان با سطح معناداری مناسب معنادار می باشد. از بین روابط 

ذکر شده در جدول رابطه بین سهولت درك شده با توسعه 
حرفه ای بیشترین همبستگی را دارد. و بعد از آن سودمندی 
درك شده با توسعه حرفه ای و سپس تمایل به استفاده با توسعه 
کارکنان به ترتیب بیشترین همبستگی را دارند. همه ضرایب در 
سطح 0/5 معنادار هستند. بنابراین، پذیرش فناوری اطالعات 

و ابعادش با توسعه حرفه ای کارکنان رابطه دارد.
اطالعات جدول 5 نشان می دهد مولفه های سودمندی درك 

سودمندي درك   هامولفه
  شده

سهولت درك 
  شده

نگرش 
  استفاده

تمايل به 
  استفاده

نوآوري 
  محصول

نوآوري 
  فرايند

نوآوري 
  كلي

سودمندي درك 
  شده

  590/0  478/0  650/0  741/0  538/0  439/0  1  پيرسون
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0   معناداري

  سهولت درك شده
  427/0  635/0  712/0  601/0  450/0  1  411/0  پيرسون
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0    000/0 معناداري

  نگرش استفاده
  661/0  709/0  562/0  697/0  1  558/0  756/0  پيرسون
  000/0  000/0  000/0  000/0    000/0  000/0 معناداري

  تمايل به استفاده
  429/0  525/0  551/0  1  522/0  498/0  608/0  پيرسون
  000/0  000/0  000/0    000/0  000/0  000/0 معناداري

  نوآوري محصول
  542/0  597/0  1  397/0  408/0  526/0  470/0  پيرسون
  000/0  000/0    000/0  000/0  000/0  000/0 معناداري

  نوآوري فرايند
  601/0  1  511/0  625/0  646/0  454/0  469/0  پيرسون
  000/0    000/0  000/0  000/0  000/0  000/0 معناداري

  ينوآوري كل
  1  450/0  384/0  555/0  395/0  630/0  395/0  پيرسون
    000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0 معناداري

 

جدول 3- ماتریس همبستگی بین مولفه های پذیرش فناوری اطالعات و توسعه حرفه ای

  تمايل به استفاده  نگرش استفاده  سهولت درك شده  سودمندي درك شده  مولفه

  اي كاركنانتوسعه حرفه
  461/0  285/0  712/0  528/0  پيرسون
  001/0  025/0  000/0  001/0  معناداري

 

جدول 4- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه های پذیرش فناوری اطالعات با توسعه حرفه ای کارکنان

  متغيرهاي مدل
  ضرابي استاندارد نشده

  معناداري  tآماره   ضرايب استاندارد شده
  خطاي استاندارد  ضريب

  000/0  014/19    152/0  002/3  (ثابت)
  001/0  141/3  401/0  038/0  149/0  نگرش استفاده

 

جدول 5- ضرایب نهایی بدست آمده از مدل رگرسیون به روش گام به گام
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شده، سهولت درك شده و تمایل به استفاده از مدل حذف و 
مولفه نگرش استفاده در مدل باقی مانده است؛ بنابراین، می توان 
نتیجه گرفت نگرش استفاده بیشترین ارتباط مستقیم خطی را با 
توسعه حرفه ای دارد و ارتباط سه مولفه دیگر )سودمندی درك 
شده، سهولت درك شده و تمایل به استفاده( با توسعه حرفه ای 

بیشتر ناشی ار ارتباط درونی خود مولفه ها با یکدیگر است.

ابعاد  در  اطالعات  فناوری  پذیرش  بین  چهارم:  فرضیه 
سودمندی درك شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و 
تمایل به استفاده با نوآوری در بعد نوآوری محصول رابطه 

وجود دارد.
آنچه جدول های باال نشان می دهد، مولفه های پذیرش فناوری 

اطالعات با نوآوری محصول ارتباط معناداری دارند.

فرضیه پنجم: بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی 

درك شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به 
استفاده با نوآوری در بعد نوآوری در فرآیند رابطه وجود دارد.
اطالعات جدول 7 نشان می دهد که تنها مولفه های نگرش 
استفاده و تمایل به استفاده ارتباط معناداری با نوآوری در فرایند 
دارد و با لحاظ کردن این ارتباط متغیرهای سودمندی درك 
شده و سهولت درك شده ارتباط معناداری با نوآوری را نشان 
نمی دهند )در مدل رگرسیون گام به گام نیز متغیر سودمندی 
درك شده و سهولت درك شده از مدل حذف و متغیرهای 

نگرش استفاده و تمایل به استفاده در مدل باقی ماندند(.

فرضیه ششم: بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی 
درك شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده 

با نوآوری در بعد نوآوری کلی سازمانی رابطه وجود دارد.
مولفه های  تنها  که  می دهد  نشان   8 جدول های  اطالعات 
سودمندی درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده ارتباط 

  متغيرهاي مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

  معناداري  tآماره 
  ضريب رگرسيون  خطاي استاندارد  ضريب رگرسيون

  000/0  566/11    136/0  048/2  (ثابت)
  001/0  012/3  418/0  125/0  632/0  سودمندي درك شده
  000/0  023/8  389/0  254/0  412/0  سهولت درك شده

  01/0  363/7  552/0  144/0  368/0  نگرش استفاده
  000/0  425/9  517/0  098/0  748/0  تمايل به استفاده

 

جدول 6- ضرایب مدل رگرسیون بین مولفه های پذیرش فناوری اطالعات با نوآوری محصول

  متغيرهاي مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

  معناداري  tآماره 
  ضريب رگرسيون  خطاي استاندارد  ضريب رگرسيون

  714/0  874/0    356/0  038/0  (ثابت)
  796/0  -063/0  -021/0  170/0  -069/0  سودمندي درك شده
  589/0  -218/0  -441/0  099/0  -112/0  سهولت درك شده
  001/0  025/5  521/0  146/0  325/0  نگرش استفاده
  000/0  214/4  364/0  205/0  633/0  تمايل به استفاده

 

جدول 7- ضرایب مدل رگرسیون بین مولفه های پذیرش فناوری اطالعات با نوآوری فرآیند
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معناداری با نوآوری کلی سازمانی دارد و با لحاظ کردن این 
ارتباط متغیر سهولت درك شده ارتباط معناداری با نوآوری 
کلی را نشان نمی دهند )در مدل رگرسیون گام به گام نیز متغیر 
سهولت درك شده از مدل حذف و متغیرهای سودمندی درك 
شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده در مدل باقی ماندند(.

محصول،  در  نوآوری  ابعاد  در  نوآوری  بین  هفتم:  فرضیه 
نوآوری در فرایند و نوآوری کلی سازمانی با توسعه حرفه ای 

کارکنان رابطه وجود دارد.
جدول 9 ضرایب بدست آمده در گام نهایی رگرسیون گام به 
گام را نشان می دهد. اطالعات جدول 9 نشان می دهد مولفه های 
نوآوری در محصول و نوآوری کلی از مدل حذف و مولفه 
نوآوری در فرآیند در مدل باقی مانده است؛ بنابراین، می توان 
نتیجه گرفت نوآوری در فرایند بیشترین ارتباط مستقیم خطی 
را با توسعه حرفه ای دارد و ارتباط دو مولفه دیگر )نوآوری 
در محصول و نوآوری کلی( با توسعه حرفه ای بیشتر ناشی 
ار ارتباط درونی خود مولفه ها با یکدیگر است. در مجموع 
می توان استنباط کرد، پذیرش فناوری اطالعات با نوآوری و 

توسعه حرفه ای رابطه دارد و پیش بینی کننده آن است.

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد، بین پذیرش فناوری اطالعات 
و نوآوری سازمانی و توسعه حرفه ای رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد. به عبارتی دیگر بین پذیرش فناوری اطالعات در 
ابعاد سودمندی درك شده، سهولت درك شده، نگرش استفاده و 
تمایل به استفاده با نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین 
بین پذیرش فناوری اطالعات در ابعاد سودمندی درك شده، 
سهولت درك شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده با توسعه 
حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد. و همچنین بین نوآوری 
در ابعاد نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند و نوآوری 
کلی سازمانی با توسعه حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد. این 
نتایج با یافته های تحقیقات قبلی از قبیل حکیمی )2(، رشادت 
جو )3(، صرافی زاده )4(، زرگر )5(، نوریان )6(، وارث )7(، 
صمدی )1(، اوتارخانی )8( و رضایی نژاد )9(؛ همسو می باشد. 
بنا به گفته سلطانی )11(، فناوری اطالعات به  عنوان مجموعه 
افکار تولیدشده که به وسیله مکانیسم های سخت افزاری در 

  متغيرهاي مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

  معناداري  tآماره 
  ضريب رگرسيون  خطاي استاندارد  ضريب رگرسيون

  096/0  456/0    325/0  038/0  (ثابت)
  000/0  421/5  236/0  069/0  215/0  سودمندي درك شده
  652/0  -412/0  -586/0  112/0  -069/0  سهولت درك شده

  000/0  241/6  365/0  254/0  785/0  نگرش استفاده
  001/0  536/3  424/0  365/0  644/0  تمايل به استفاده

 

جدول 8- ضرایب مدل رگرسیون بین مولفه های پذیرش فناوری اطالعات با نوآوری کلی سازمانی

  متغيرهاي مدل
  ضرابي استاندارد نشده

  معناداري  tآماره   ضرايب استاندارد شده
  خطاي استاندارد  ضريب

  000/0  225/26    205/0  345/3  (ثابت)
  003/0  765/4  365/0  028/0  121/0  نگرش استفاده

 

جدول 9- ضرایب نهایی بدست آمده از مدل رگرسیون به روش گام به گام
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اختیار افراد و سازمانها قرار می گیرد و نقش عمده ای را در 
توسعه منابع انسانی ایفا می کند. بنابراین با ایجاد و سازماندهی 
فناوری اطالعات در سازمان ها می توان بر میزان نوآوری و 
تطبیق سازمان با شرایط حاضر و همچنین توسعه حرفه ای 
کارکنان افزود و سازمان را در حالت پویا قرار داد تا با رقیبان 
خود به رقابت پرداخته و خود را در عرصه رقابت مطرح سازد. 
براساس یافته ها می تواند اذعان داشت که امروزه، دادن دانش 
الزم و تغییر و جهت دهی به آن در منابع انسانی از طریق فناوری 
اطالعات به سهولت انجام می گیرد و کارکنان یک سازمان و یا 
جامعه را در ابعاد مختلف توسعه می دهد. فناوری اطالعات در 
توسعه مهارت حرفه ای، کمک به نهادینه شدن تغییر و نوآوری، 
تقویت مهارت ادراکی، تقویت مهارت تصمیم گیری، به وجود 
آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان و کمک به شکل گیری تفکر 
استاندارد، نقش موثری دارد و می تواند موجب ایجاد توسعه 

انسانی متوازن و چند جانبه گردد.
از آنجایی که چرخه عمر محصوالت و خدمات به سرعت در 
حال کوتاهتر شدن هستند و تکنولوژی های جدید با سرعت روز 
افزونی متولد می شوند، سازمان ها معموال تحت فشار قرار دارند 
تا به سرعت هر چه تمام تر به نوآوری دست یابند. زمان ورود 
به بازار و لحظه معرفی محصول جدید به بازار، عوامل اساسی 
در رقابت هستند. فناوری اطالعات در مدیریت نوآوری، نقش 
عمده ای ایفا می کند )8(، فناوری به تنهایی و به صورت انتزاعی 
نمی تواند موجب تغییر و تحول باشد. اما با وجود این فناوری 
اطالعات می تواند تاثیر بسیار قوی و گسترده ای از خود به جا 
بگذارد، خصوصا وقتی که به نحو صحیح و مطلوبی با یک 
برنام بهبود عجین شده باشد. فناوری اطالعات می تواند در 
مراحل مختلفی از مدیریت نوآوری سازمانی دارای اهمیت 
فراوانی باشد. استفاده از فناوری اطالعات می تواند نقش بسیار 
مهمی در ایجاد و شکل گیری ایده های نو و در نتیجه خالقیت 
و نواوری و در سازمان ایفا کند. از طرفی فناوری اطالعات 
می تواند به توسعه حرفه ای کارکنان نیز از کمک شایانی بکند. 

به طور کلی، بر اساس یافته های پرهیزگار و همکاران، می توان 
گفت توجه به نوآور بودن در بیانیه های ماموریت و چشم انداز، 
ایجاد ساختار و وظایفی در حول محور نوآوری، اختصاص 
منابع و کانال هایی برای تولید و بکارگیری ایده ها و ایجاد 
فرهنگ تغییرپذیری از عواملی است که در وهله اول باید مورد 
توجه مدیران باشد )13(. در پایان با توجه به جامعیت بررسی 
عوامل سازمانی، گروهی، فردی، مالی و محیطی موثر بر توسعه 
نوآوری، تعمیم و توسعه بکارگیری نتایج این پژوهش در سایر 
سازمانها به دیگر محققان توصیه می گردد. همچنین توشمن و 
اورلمن، نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار می دانند تا 
مدیران در پی شناسایی ساز و کار چرخه ی فناوری و نوآوری، 
بتوانند به کمک انجام دگرگونی های ناپیوسته در سازمان به 
امتیازهای ناشی از آن ها دست یابند )14(. بنابراین می توان 
اینگونه تبیین کرد که در یک فرآیند تعاملی، فناوری اطالعات 
و انسان برروی همدیگر اثر گذاشته و اگر خوب عمل شود 
تغییر و نوآوری به وجود می آید. چنانچه در سازمان مدیران 
به فناوری اطالعات توجه داشته باشند و کارکنان خود را از 
جهات مختلف توسعه نمایند می توانند نوآوری های جدیدی 

در سازمان ایجاد نمایند.
جهان هر لحظه در حال تغییر است و در این میان فناوری 
اطالعات بیشترین سهم را دارا می باشد و هر کسی و سازمانی 
برای اینکه از بقیه عقب نماند و کار کند باید خود را با شرایط 
عمل  و  رفته  پیش  شرایط  با  متناسب  و  دهد  وفق  موجود 
نماید؛ چرا که اگر خواهان پیشرفت و نوآوری در سازمان 
باشد باید متناسب با شرایط پیش رود و در این میان یکی از 
مولفه های مورد توجهش باید فناوری اطالعات و استفاده از 
آن در فعالیت هایش باشد. سازمان نیز باید افراد خود را از 
لحاظ فناوری و استفاده از آن توسعه داده و به همین ترتیب 
در سازمان نوآوری و تغییر ایجاد نماید. این تغییر و نوآوری 
در سازمان هم باعث اشتیاق شغلی کارکنان شده و هم اینکه 
باعث می شود تنوع در آن ایجاد گردد. فناوری اطالعات به 
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افراد این امکان را می دهد که به نوآوری و خالقیت بپردازند و 
راههای مختلف برای انجام فعالیت ها بپردازند و در فعالیت های 
خود سرعت عمل داشته باشند. لذا انتظار می رود تا مدیران 
مراکز بهداشتی در امر توسعه و نوآوری در سازمان و مراکز 
بهداشتی از نتابج تحقیق فوق استفاده برده و البته ذکر این مورد 
نیز حائز اهمیت است که این تحقیق در بین بهورزان شهرستان 
ارومیه صورت گرفته و مراکز بهداشتی سایر شهرستان ها نیز 
باید در اجرای تحقیق فوق احتیاط الزم را داشته باشند که 
تعمیم پذیری اندك از محدودیت های همه تحقیقات در حوزه 
علوم انسانی می باشند. از محدودیت دیگر دسترسی محدود 
به بهورزان بود. محدودیت دیگر عدم بازگشت پرسشنامه در 

بسیاری موارد به دست پژوهشگر بوده است.
با توجه به نتایج کلی به دست آمده از پژوهش حاضر که نشان از 
رابطه مستقیم و معنادار بین متغیرهای پذیرش فناوری اطالعات، 
توسعه حرفه ای کارکنان و نوآوری سازمانی و توسعه حرفه ای 
کارکنان وجود دارد، از آنجا که نیروی انسانی ارزشمندترین 
و مهمترین عامل تولید و اثرگذارترین آن در نیل به توسعه 
پایدار محسوب شده است، الزم است برای استفاده بهینه از 
آن امکانات ارتقاء و توسعه این منبع توانمند را فراهم ساخت، 
بنابراین، برای بستر سازی نوآوری و توسعه حرفه ای کارکنان 

پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
به  آموزشی ضمن خدمت  اثربخشی دوره های  و  برگزاری 
منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان درباره پذیرش و استفاده از 

فناوری اطالعات در فرآیند فعالیت هایشان، پذیرش و استقبال 
از ایده های جدید، همکاری با سایر ارگان های جهت تبادل نظر 
در رابطه با توسعه کارکنان، توجیه اهمیت فناوری اطالعات 
برای کارکنان، ارزیابی متناوب و منظم عملکرد کارکنان و در 
پی آن اجرای سیستم پاداش، اجرای فرهنگ کار با فناوری و 
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فعالیت های  در  کارگیری  به  در  اطالعات  فناوری  پذیرش 

سازمانی را مطالعه نمایند.
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Explaining the Status of Enterprise Innovation and 
Professional Development based on the Adoption 

of Information Technology
Reza Hosseinpour1, Ramin Gharibzadeh2*, Gasem Rahimi Avval3, Zakiye Rahmati4

Abstract

Introduction: In the present era, information is the main factor; base of economical and social development 

of countries plays an important role in the field of human activities, innovation and development. This study 

has been done with the purpose to investigate the relationship between IT adoption with organizational 

innovation and professional development of Urmia employees.

Method: The research method is descriptive-analytic correlation type. The statistical population of this 

research is all healthcare workers in health centers in Urmia. The statistical sample is 288 people who were 

selected by simple random sampling method. The research tools were three types of standard questionnaires, 

Mohammadi and Amiri’s technology information admission (2014), organizational innovation questionnaire of 

Hang et al. (2011) and Mirkmali et al. (2011) professional development questionnaire (2016).

Results: The results of statistical analysis showed that the relationship between the adoption of 

information technology with organizational innovation is 0.459 at the level of 0.001 and with the professional 

development of the employees at 0.600 at the level of 0.00 is positive and significant. Relationships between 

the components of each were also confirmed at 95% level.

Conclusion: In an interactive process, information technology and human beings interact with one 

another, and if they do well, change and innovation will occur. As managers of the organization pay attention 

to information technology and develop their employees in different ways, they can create new innovations 

in the organization. Since human resources are the most valuable and important factor in production and 

the most effective in achieving sustainable development, it is necessary for the optimal use of it to provide 

facilities for the promotion and development of this powerful source. Therefore, the development in the 

information technology sector is equivalent to professional development and innovation in the organization, 

and the organization changes from static to dynamic mode.

Keywords: Information Technology, Organizational Innovation, Professional Development, health 

workers.
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